
Zastupitelstvo městyse Křižanova, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina 

 

 

SOUHRN USNESENÍ 

z 24. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne  

                                  27.1. 2021 v 17:00 hod.  

                                v budově sokolovny č.p. 133  
 

I. Zastupitelstvo městyse Křižanov schvaluje: 
 

Program jednání 24. zasedání zastupitelstva, doplněný o bod: 

Smlouva o Zřízení služebnosti na Masarykově náměstí 

schváleno všemi hlasy 

 

Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu / Určuji: zapisovatele- JUDr. Drahomíra 

Pivoňková, ověřovatelé zápisu pan Juračka Miroslav a pan Chylík Eduard 

 schváleno všemi hlasy 

  

Počet přítomných zastupitelů 11 

Omluveni: Mgr. Kamanová Lenka, Ph.D, Šibor Jiří 

Schmidová Radomíra – odstoupila ze zastupitelstva městyse Křižanova 

 

Nagy Ondřej složil slib zastupitele 

 

II. Přijatá usnesení zastupitelstva městyse Křižanova:  

 

Usnesení č. 24/1/2021 zastupitelstvo městyse schvaluje Ondřeje Nagyho jako člena 

finančního výboru 

pro    proti   zdržel se 1  
  

Usnesení č. 24/2/2021 zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/3/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci školního klubu a zahájení přípravných prací 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/4/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání výběrového řízení na 

rekonstrukci MŠ 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/5/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění Strategického rozvojového 

dokumentu obce 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/6/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemku 250/1 za pozemky 

p.č 1694/2 a p.č.2332/77 

schváleno všemi hlasy 

 

 



Usnesení č. 24/7/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku 1090/2 za cenu 

150 kč/m2, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti 

schváleno všemi hlasy 

 

 

Usnesení č. 24/8/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem části pozemku 1672/4 

s roční výpovědní lhůtou, dle návrhu Komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické 

záležitosti  

pro    proti   zdržel se 1  

  

Usnesení č. 24/9/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje umístění ALZA BOXU na části 

parcely 2285/11, u zadního vchodu na zdravotní středisko 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/10/2021: zastupitelstvo městyse Křižanov (ZMK) projednalo v souladu 

s ustanovením §  46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) podaný návrh na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Křižanov a současně ZMK 

rozhodlo o schválení předmětného návrhu ZI_5 a tedy o jeho prověření v rámci Změny č. 1 

Územního plánu Křižanov a současně ZMK ukládá starostovi podat žádost na MěÚ Velké 

Meziříčí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Křižanova 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/11/2021: zastupitelstvo městyse odkládá změnu územního plánu č. 1 p.č. 

1459/8, 1713/2, 1703/13 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/12/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o povolení sídla spolku 

Hokej Křižanov z.s. na adrese Benešovo nám.  12  

schváleno všemi hlasy 

 

18:00 odešel p. Hudec 

 

Usnesení č. 24/13/2021: zastupitelstvo městyse bere na vědomí Závěrečnou zprávu  Analýzy 

rizik a pověřuje starostu a  místostarostu sjednat schůzku s občany dotčenými Analýzou rizik 

schváleno všemi hlasy 

 

Usnesení č. 24/14/2021: zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření  Smlouvy o zřízení 

služebnosti na Masarykově náměstí 

schváleno všemi hlasy   

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

informace ohledně možnosti financování dotačních programů IROP a státních dotací 

informace ohledně stavu projektu nástavby školy 

informace ohledně úsekového měření 

informace ohledně opravy bytu na DPS 

informace ohledně projektu chodníku v ulici Za Branou 

informace ohledně zubní péče 

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 24.2.2021 v 17 hod 

 



V Křižanově dne 27.1.2021 

Zapsala:  JUDr. Drahomíra Pivoňková 

Ověřovatelé zápisu:   

Podpisy: 

Starosta: Ivo Klimeš  

Podpis: 


